Uchwała Nr XXXVII/390/10
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII /299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 30 ust.1, 6, 10 10a w
związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli , ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr
22, poz. 181 z późn. zm. ) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:
§ 1. Po Rozdziale 7 Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród , stanowiącego Załącznik do uchwały nr
XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r. dodaje się Rozdział 8 w
brzmieniu:

„Rozdział 8
Zasady zwiększania miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, którzy nie
ukończyli studiów wyŜszych
§ 17. 1.Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu zatrudnionemu w przedszkolu,
który ukończył studium nauczycielskie , studium wychowania przedszkolnego lub studium
nauczania początkowego zwiększa się przysługujące mu
dotychczas miesięczne
wynagrodzenie zasadnicze o kwotę dwieście złotych brutto na okres od dnia 1 stycznia 2010
roku do dnia 31 grudnia 2010 roku z zastrzeŜeniem ust.2.
2.W przypadku zrównania na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzeniem
nauczycieli , którzy ukończyli kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków
obcych, zapisu ust. 1 nie stosuje się.
3. Zwiększone miesięczne wynagrodzenie , o którym mowa w ust . 1 i 2 przysługuje
nauczycielowi nie dłuŜej, niŜ do czasu ukończenia przez niego studiów wyŜszych.”
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady
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